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–
A BAJNOKPROGRAMOS Márton Anna (BSE)
nyerte meg a 2011. évi FIE összetett junior nôi

Hírek

Magát Krisztina a plusz 75 kilogrammosok
között a 9. helyen végzett.
Az

kard világranglistát. Gárdos Gábor tanítványa, a

NSI

Sport

XXI.

programjának

16 éves magyar kardozónô gyôzelemmel zárta

támogatásával zajló ôszi kézilabda utánpótlás

a kadet körversenyt, a junior mezônyben

szakmai napok utolsó állomása Csurgó volt. A

elhódította a legjobbaknak járó címet. Anna a

Zákányi Bálint régiót Baranya, Somogy és Zala

Budavári iskola tanulójaként, az ott mûködô

megye alkotja; mindhárom érintett megyébôl

Pézsa Tibor Vívóakadémia kihelyezett szakmai

szép számmal érkeztek tehetséges lányok és

foglalkozásán találkozott elôször a vívással. A

fiúk

junior világranglista 2., 3., 4., 5., és 6.

továbbképzésen a 35 testnevelô tanár és edzô

helyezettje mind orosz versenyzô, a 7. pedig a

láthatott,

BVSC versenyzôje, Várhelyi Kata.

elôadásokat, bemutatókat.

a

régiós

kiválasztóra.

hallhatott

A

hasznos

A Nemzeti Sport Intézet (korábban NUPI, majd NUSI-UPI) lapja;
a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2011. decemberi, X. évfolyam 12., sorrendben 110. száma.

A TARTALOMBÓL:

és

értékes

Fotó: Kovács Tamás/MTI

sportolója volt, korábban, mint sportága

Zsófia nyerte meg a nôk versenyét a Las Vegas

Bukarestben, nemzetközi FIBA-tornán vett részt

Marathonon. A gödöllôi, U23-as korú atléta

a magyar U15-ös fiú kosárlabda-válogatott. A

MEGVÁLTOZÓ MAGYAR SPORTBAN” címmel

2005 óta a Héraklész program támogatottja,

fiatalok öt mérkôzést játszottak, végül a

rendezett

korábban sportágában Héraklész-díjban is

negyedik helyen zártak. A csapat edzôtábora,

Államtitkársága és a Nemzeti Sportszövetség

részesült. Az eseményen 44 ezer futó állt

szereplése a Sport XXI. program támogatásával

videokonferenciát. A szimpóziumon felszólalt

rajthoz, a magyar gyôztes 2:48:59 órás

valósult meg.

Dr. Szabó Tamás NSI-fôigazgató, MOB-alelnök

„KOOPERÁCIÓK

a

NEFMI

ÉS

SZINERGIÁK

Sportért

A

Felelôs

Sportszövetség és a NEFMI Sportért Felelôs

Dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Sport Intézet (NSI)

Államtitkársága. A konferencia témáját többek

fôigazgatója, a MOB alelnöke és Lukács

a

magyar

sport

szervezeti

Az NSI-ben utoljára értekeztek 2011 decemberében a Héraklész-vezetôk

É

sportági vezetôk, fôtitkárok, illetve NSImunkatársak mellett megjelent Tompa Andor,

2011-es mûködése és értékelése mellett a

Bizottság

a Tatai Edzôtábor vezetôje és Steiner László, az

az NSSZ alelnöke és Molnár

sportirányításban 2012 januárjától várható

mûködni.

Zoltán, a MOB fôtitkára.

változások

is

napirendre

kerültek.

Mint

szervezeti

keretein

belül

egykori Diana Gimnázium igazgatója is.

olimpia sportági tesztverse-

sportpszichológiai elôadássoro-

nyén.

szabadfogásúak

zat negyedik, egyben 2011-es

között a 120 kilós Ligeti Dániel

utolsó elôadását tartotta meg

elsô, a 96 kilós Kiss Gergely 2.

dr. Szabó Attila december 9-én

lett, míg a kötöttfogásúaknál

a Nemzeti Sport Intézet tárgya-

Csipes Tamara (BHSE, edzôje Csipes Ferenc)

Syma

lójában. Két szakképzett sportpszichológus is

világ- és Európa-bajnok kajakost választották az

alkalmával, a Sportcsillagok Gálaestjén.

részt vett az idényzáró elôadáson, amely a

év legjobbjának a Magyar Sportújságírók

Kajak-Kenu

Szövetség

a

sajtó

(folytatás a 2. oldalon)

Berki Krisztián mellett a héraklészes Csipes Tamara az év sportolója

AZ NSI ÁLTAL TÁMOGATOTT

Magyar

fog

Az eseményen Dr. Szabó Tamás intézetveze-

dobogós helyen a londoni

György harmadikként zárt.

(folytatás a 2. oldalon)

program – 2012-tôl a Magyar Olimpiai

és 5 ezer méteren elért 5. helye volt.

ÜNNEPSÉGRE HÍVTA MEG az idén 70 éves

tartott.

vezetôi. A megbeszélésen a program

fôosztályvezetôje, Berényi János,

a szintén 96 kg-os Rizmajer

Zsuzsanna fôigazgató-helyettes is elôadást

tô és Tóth József programigazgató, továbbá

as Eb-n, a nôi 10000 méteres síkfutásban elért 2.

A

és

mok – a Héraklész, a Sport XXI., és a Sportiskolai

Gábor, a NEFMI SFÁ sportszakmai

Fotó: Martin Gábor/birkozoszov.hu, archív

koncepcionális változásai adták. A nyitónapon

elhangzott: az utánpótlás-menedzselô progra-

kiemelkedô korábbi eredménye a 2009-es U23-

végzett

közt

Intézetben a Héraklész program sportági

mellett többek közt Bardóczy

BIRKÓZÓ

ÉTNAPOS szövetségi fôtitkári értekezletet

tartott a Tatai Edzôtáborban a Nemzeti

RTEKEZLETET tartottak a Nemzeti Sport

eredménnyel lett a legjobb. Erdélyi Zsófia egyik

MAGYAR

K

utánpótlás-legjobbja, Héraklész-díjban részesült.

SZOLNOKI EDZÔTÁBOROZÁSÁT követôen

Sportági beszámolók:

Szabó Tamás és Lukács Zsuzsanna is elôadott a tatai fôtitkári értekezleten

tulajdonosa. Danuta éveken keresztül a KSI SE

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN tanuló Erdélyi

HÁROM

10 éves az EVSI Tanulmányi lehetôség a TF gyakorlóiskolájában
jégkorong, úszás, torna, ökölvívás, triatlon, sakk, kosárlabda Hírek.

szakmai

A

Z EXHÉRAKLÉSZES, korábban KSI-s Berki

szavazásán. A két fiatal nyerte az „Év

Krisztián világ- és Európa-bajnok tornászt

sportolója” címet 2011-ben. Több héraklészes

(edzôje Kovács István) és a héraklészes

versenyzô, illetve edzôje is dobogón végzett a
Csarnokban

rendezett

díjátadó

(folytatás a 3. oldalon)

Ligeti és Rizmajer a Héraklész Csillagprogram

képviselôit a közelmúltban megújult Latorca

verseny elôtti szorongásról szólt. Az elôzô

Szövetségének (MSÚSZ) 54. alkalommal kiírt

támogatottja.

utcai székházába. Az esemény kezdetén

elôadások az NSI által végzett pszichológiai

A KORÁBBI HÉRAKLÉSZES Nagy Péter nyert a

Dr. Baráth Etele elnök és Szabó Szilvia,

felmérésekrôl,

Bajnokok vacsorája a KSI-ben: Joó Abigél és Kasza Róbert ismételt a legjobbak közt

brit fôvárosban, a londoni olimpia hivatalos

13-szoros világbajnok kajakos méltatta a

motivációról szóltak. Jövôre az elôadásso-

súlyemelô tesztversenyének számító viadalon

sportág 45. örökös bajnokát, Kozák Danutát,

rozat folytatódik más sportpszichológiai

az ólomsúlyúak mezônyében. A héraklészes

aki 24 évesen már öt világbajnoki aranyérem

témakörökben.

és

a

Fotó: Vörös Nándor/NSSZ

A

következô számának tartalmából:

Héraklész Gála beszámoló

kosárlabda, jégkorong, torna, judo.

A KSI SE TÖBB MINT 10 SPORTÁGBAN VÁRJA A FIATALOKAT. Információk: http://www.nupi.hu/ksise.
NUPinfo
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H

AGYOMÁNYOSAN, a Bajnokok vacsorája

Központban. A zuglói klub „Év sportolója” díját

Schumacher Ákos, Karácsony Gyula és Takács

alkalmával díjazták december elején a KSI

– a tavalyi évhez hasonlóan – a cselgáncsozó

Péter) vehette át.

SE 2011-ben legjobban teljesítô sportolóit

Joó Abigél (edzôje Pánczél Gábor) és az

a Stefánia Palota és Honvéd Kulturális

öttusázó Kasza Róbert (edzôi Cornides Edit,

Héraklész eredményességi táblázat – 2011.

Fotók: kolyokkezi.hu

csapatdinamikáról,

Fotó: nso.hu

www.nupi.hu

(folytatás a 3. oldalon)

A

– folytatás

Ökölvívás: NSI-s elôadások a tatai sportági továbbképzésen – középpontban az utánpótlás

képzéshez,

Olimpiai Központok helyzetérôl, az elmúlt

a NEFMI sportért felelôs helyettes

versenyeztetéshez, tárgyi eszközbeszerzéshez,

másfél évben elvégzett munkáról, az olimpiai

államtitkára és Dr. Gémesi György,

utánpótlás-neveléshez. A fôigazgató-helyettes

felkészülés támogatásáról, a jelenleg futó

H

hangsúlyozta, hogy az öt kiemelt sportág

fejlesztésekrôl, valamint a következô évek

mûködô Sport XXI. program által támogatott

változások mellett a Héraklész program

mellett

fejlesztési elképzeléseirôl is.

eseményen az intézet vezetôi, munkatársai is

aktualitásairól tartott elôadást, a programot

Bardóczy Gábor, a NEFMI SFÁ sportszakmai

elôadást tartottak. Az elôadásokban és a

elhelyezve

utánpótlás-nevelés

lás-nevelés mellett pedagógia, pszichológia, ter-

fôosztályvezetôje az új Sporttörvény szerint

szekciómunkában kiemelt szerepet kapott az

rendszerében. Pignitzky Dorottya osztályvezetô

helésélettan, nôi ökölvívás, dopping, táplálkozás,

megváltozott

utánpótlás-nevelés.

a Sport XXI. programról adott hasonló témában

edzéselmélet, valamint nemzetközi kitekintés.

Z ELSÔ NAPON megjelenteket Szekeres Pál,

az NSSZ elnöke köszöntötte.
A konferencián Dr. Szabó Tamás a hazai

ráfordítások,

kapcsolódhatnak

közvetetten

más

sportágak

is

utánpótlás-nevelés helyzetérôl adott átfogó

profitálhatnak az infrastrukturális fejlesztések-

ismertetést. Elôadásában a tehetségmenedzse-

nek köszönhetôen.

ÁROMNAPOS szakmai ökölvívó edzô-

Dr. Szabó Tamás, NSI-fôigazgató, a MOB

tájékoztatást, míg Dr. Szabó Attila tudományos

továbbképzésre került sor Tatán. A

alelnöke az új sporttörvényi szabályozásnak

tanácsadó „Sportpszichológia a teljesítmény-

Nemzeti Sport Intézet keretei között

megfelelô,

fokozásban” – címmel tartott prezentációt a

sportirányításban

a

hazai

bekövetkezô

lés aktualitásait, lehetôségeit elemezte. Az

Szekeres Pál az új Sporttörvényrôl, a

intézetvezetô ábrákon keresztül szemléltette a

megváltozó struktúráról beszélt. „Az új

elmondta, hogy a sportszakmai feladat- és

Sport XXI. és a Héraklész program mûködésé-

struktúra kialakítását hosszas munkafolyama-

hatáskörök felelôsségi jogköreinek megosztása,

nek eredményeit, röviden kitért a társasági

tok elôzték meg, melyeket a sport köztestüle-

letisztázása segíti a szakmai mûhelyek és

adóval kapcsolatos támogatások sportági

tekkel, a magyar sportélet különféle ágazata-

programok eddigieknél intenzívebb, stabilabb

igényeire és az akadémiai programokra is.

inak irányításában, koordinálásában szerepet

és a gazdasági lehetôségeket jobban kiaknázó

A

elején a százhalombattai Hotel Trainingben

Az elôadók a triatlon sportág és a futás hazai

Szabó Tamás a hallgatóság felé jövôképet is

vállaló szakmai szervezetekkel közösen tekin-

támogatását is. A fôosztályvezetô ismertette az

került sor. Az elôadások kiemelt témái a

prominensei közül kerültek ki. Az elôadók közt

vázolt, melyben a londoni olimpia kvótaesélyeit

tett át az állami sportvezetés” – hangsúlyozta a

eddig kormánygaranciával rendelkezô, pályá-

futással voltak kapcsolatosak. A részvételi

szerepelt többek közt Verrasztó Gabriella

is elemezte sportági bontásban, a Héraklész

helyettes államtitkár. Szekeres Pál arról is szólt,

zat elôtt álló, hazai rendezésû eseményeket

költségeket az NSI Sport XXI. program biztosí-

Héraklész

programban való részvétel és eredményesség

hogy a sporttörvény egyszerûsíti, átláthatóbbá,

2017-ig. A felsorolásban helyet kapott a 2017-es

tükrében.

hatékonyabbá, összességében várhatóan ered-

gyôri EYOF is.

Lukács Zsuzsanna tájékoztatást adott a
látvány csapatsportok társasági adóból történô
támogatásának

legfontosabb

elemeirôl.

Bemutatta az új finanszírozási konstrukció
legfôbb jellemzôit, összefoglalta az eddigi
tapasztalatokat, és kitért a támogatásnak a

ményesebbé teszi a hazai sportélet mûködését.
Molnár Zoltán fôtitkár a MOB bôvülô
feladat- és hatáskörérôl beszélt. Az eddigi öt
helyett január elsejétôl egyetlen köztestület, a
MOB irányítja a civil magyar sportéletet. Az öt
szakmai tagozat az olimpiai és a nem olimpiai

magyar sportéletre tapasztalható hatásaira.

sportágak, a fogyatékkal élôk sportja, a

Beszélt a jogszabályi háttérrôl, a támogatás

szabadidôsport és a diák-, egyetemi és fôiskolai

folyamatáról, ismertette az eddig beérkezett
kérelmeket.

Elôadásában

részletezte

a

jogcímeket, melyek lehetnek személyi jellegû

sport lesz.

struktúrával

kapcsolatban

Az OSEI fôigazgatója, Dr. Soós Ágnes a
Sportkórház fô feladatairól: a szûrôvizsgálatokról, teljesítmény-diagnosztikai vizsgálatokról,

jelenlévô ökölvívó szakembereknek.
A témakörök közt terítékre kerül az utánpót-

Triatlon: Edzôtovábbképzés Százhalombattán – fókuszban a futás

TRIATLONISTÁK hagyományos év végi
szakmai továbbképzésére december

NUPinfo

totta, így a kétnapos továbbképzés szállás és

Csillagprogram, illetve Kropkó Péter, a Sport

étkezési díja 50 fô számára ingyenes volt.

XXI. program szövetségi vezetôje. A két nap

Bajnok-

és

Kuttor

során elméleti és gyakorlati foglalkozások
egyaránt szerepeltek.
Triatlon.hu – NUPinfo

Csaba

Fotó: Kelemen Tamás

Szabó Tamás és Lukács Zsuzsanna is elôadott a tatai fôtitkári értekezleten

Sakk: Folytatódtak ôsszel a Maróczy Géza Központi Sakkiskola táborai

A

Z MGKSI felépítésében, vezetésében, oktatói

december közepén zajlott. Mindkét csoport

Dr. Seszták Miklós, a harmadikat Csörsz Ferenc

stábjában alapvetô változások álltak be

edzôje lehetôséget kapott, hogy meghívjon 2

elnökségi tag; örömmel látjuk, hogy munkánk

gyermeket, akik késôbb felvételt nyerhetnek. A

fontos számukra is” – összegzett Marti György,

„Csökkent a gyermekek létszáma, 15 gyerek

táborok továbbra is Csillebércen zajlanak,

az MGKSI megbízott igazgatója.

lett felvéve. A csoportok száma csökkent

voltak bentlakók, és bejárók. A táborokban a

kettôre, az edzôk pályázaton nyerték el

sakkoktatáson

is

biztosít az MGKSI központi munkáihoz,

tisztségüket. A vezércsoport oktatója Molnár

szervezünk – reggeli torna, foci, asztalitenisz –,

feladataihoz. A sakkszövetség javaslatára a

Béla nemzetközi mester, a királycsoporté Pintér

hogy a gyerekek jobban bírják a napi 6-8 órás

sakkiskola finanszírozása 2011. szeptemberétôl

József nemzetközi nagymester. A táborozók

edzéseket. A táborok órarendjét az igazgató,

átalakult: a szakemberek díjazása, az egyéni

ismereteit meghívott elôadók is bôvítették, akik

az oktatott anyagot az edzôk állítják össze.

sportolói

ellentétben a korábbi évekkel, térítésmentesen

Meghívott elôadónk volt három nemzetközi

versenyeztetés – kerültek elôtérbe a központi

segítették a munkánkat. Költségvetésünk

nagymester: Almási Zoltán, aki az Eb-bronz-

táboroztatással ellentétben” – tette hozzá

csökkent. Az elsô tábor szeptember végén, a

érmes csapatról, Varga Zoltán, aki a férfi

Pignitzky Dorottya, a Sport XXI. program

második november közepén, a harmadik

bajnokságról számolt be és Horváth József. A

osztályvezetôje.

november végén - december elején, a negyedik

második

2011 ôszén.

táplálkozástudományi tanácsadásról, a rehabilitációról és az oktatásról; a hirtelen halálról és a
„A Sport XXI. program résztámogatást

Call Centerrôl beszélt. Elôadását statisztikákkal
kívül

sportprogramokat

színesítette.
A konferencia másnap szakmai elôadásokkal
folytatódott.

A Nemzeti Sportközpontok (NSK) irányítását is
ellátó kormánybiztos, Vígh László beszámolt az

támogatások

–

edzés

és

Sportolonemzet.hu – NUPinfo

tábort

meglátogatta

elnökünk,

NUPinfo

Fotók: MGKSI

Az NSI-ben utoljára értekeztek 2011 decemberében a Héraklész-vezetôk

S

2. oldal

ZABÓ TAMÁS eredményesnek ítélte a

dása utáni – január elejétôl várható változá-

Steiner László igazgató a Semmelweis Egyetem

Héraklész program mûködését, majd

sokat: „átalakul az egész magyar sportirányítás,

Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumról

Fotók: kosarsport.hu

Kosárlabda: Régiós jamboree-val zárta az esztendôt az U12-es korosztály

hozzátette: 2011-ben lezárult egy évtizedes

a döntések az állami szférából a civil szférához

beszélt (bôvebben: 4. oldal). Tóth József

korszak. Az elsô támogatást az úszók 2001-ben

kerülnek, melynek élén a MOB áll. Az NSI

operatív intézkedések, adminisztratív aktualitá-

kapták, majd a program több sportággal

fôigazgatója tájékoztatást adott arról, hogy a

sok mellett a Héraklész program mûködését

2002-ben indult. Mint a fôigazgató elmondta, a

jövôben a Nemzeti Sport Intézet, mint a TAO-s

ábrákkal szemléltette, 2002-ig visszamenôleg;

A

pekingi olimpia még korai volt a program

pénzekkel foglalkozó hatóság fog mûködni, az

monitoringozásához, London esetében már

utánpótlás-nevelési

idôszerû lesz, de még inkább majd a riói

az

GYERMEK KUPA 2011-es szezonjában

képességû csapatok mérkôztek, ezáltal a

Szolnoki Fôiskola csarnokában a keleti régió tor-

bonyolították elôször a 4 Képzô Központ

prioritást élvezô, szakmai szempontok váltak

náját, ahol 12 gárda mérkôzhetett. A déli központ

rendezésében a Régiós Jamboree-t. Az

hangsúlyossá. Az ország különbözô Gyermek

eseményén 9 együttes vett részt, a pécsi hely-

az eredményesség és az edzôtábori napok

NSI Sport XXI. programjának támogatásával a

Kupa területeirôl bekerülô legjobb csapatok

színeket a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium

a

statisztikája mellett az éremszerzés lehetôsége-

két

kaptak meghívást az egynapos rendezvényre.

és Szakközépiskola valamint a TÁSI biztosította.

Héraklész is – és azok járulékos feladatai a

ire, alkalmainak évenkénti mennyiségére is

Budapesten és Szolnokon, különbözô terüle-

A Közép-magyarországi Régió 12 csapata
Budapesten küzdött: a leányok Pasaréten, a

programok

–

így

ünnep

között

Pécsen,

Sopronban,

olimpia után. A MOB alelnöke a Héraklész

MOB-hoz kerülnek; a KSI új struktúrával

kitért. Az igazgató elmondta: a program

tekrôl érkezô csapatok mérhették össze erejü-

program mûködésével kapcsolatban hozzáfûz-

önállósodik, míg a Sportmúzeum a Nemzeti

„csúcsra van járatva”, az évenkénti, nagyság-

ket, maximálisan a szakmai szempontokra

fiúk a Csepel-szigeten lévô Vermes Miklós

te: az elemzések elkezdôdtek, úgy néz ki,

Sportközpontok berkein belül talál új otthonra.

rendileg 300 darab 1-8. helyezés a 20

koncentrálva. A mérkôzések eredményeinek

iskolában léptek pályára. A Nyugat-magyaror-

korrekciókra lesz szükség. Szabó Tamás a

Tompa Andor a szövetségekkel kapcsolatos

sportágban az elmúlt esztendôkhöz hasonlóan

fontosságát figyelmen kívül hagyva, ezúttal

szági Régióban a soproni MKB Aréna csarnoka

jelenlévôkkel ismertette az állami sportirányí-

együttmûködést, feladatokat, a Tatai Edzôtá-

2011-ben is elvárható (táblázat a címlapon).

csak a felhôtlen, önfeledt játék került a

biztosított helyszínt a 10 csapatnak. Kiváló

tásban – a sporttörvény december eleji elfoga-

borban várható fejlesztéseket ismertette.

figyelem középpontjába. A tornákon a külön-

körülmények jellemezték Szolnok Tiszaliget

bözô szervezési területeken szereplô, azonos

kosárlabda szentélyében, a Körcsarnokban és a

www.nupi.hu

Vasvári Ferenc

www.nupi.hu
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7. oldal

T

Bajnokok vacsorája a KSI-ben: Joó Abigél és

orna: A felnôttek közt a KSI-s Hidvégi Vid
a legjobb magyar a Kanyó Éva Emlékversenyen

M

INTEGY 10 ORSZÁG versenyzôivel rendezték december 3-án a 9. alkalommal kiírt

Kasza Róbert ismételt a legjobbak közt – folytatás

kiemelkedô sikere a '78-as strasbourgi vb-n

Hamar Pál, a TF tanszékvezetô professzora, a

csapatban elért 4. helyezése volt.

Kanyó Éva Torna Alapítvány elnöke, Mitnyan

idén, U23-as Európa-bajnoki címe mellé felnôtt

nemzetközi viadalokon 73 fô képviselte a

vébén 7., Eb-n 5. helyet szerzett, a Grand Prix-

magyar színeket. A felnôtt és korosztá-

tornákon és Grand Slam-versenyeken rendre

tornász

Adriennhez és a tornász Hidvégi Vidhez.
A díjátadón az egykori KSI-s Berki Krisztián
világbajnok

és

Szabó

Gabriella

Kanyó Éva Emlékversenyt. Az orosz

A KSI SE Torna Szakosztálya és a Kanyó Éva

versenyzôk minden kategóriában a dobogó

Torna Alapítvány által kiírt esemény fôvédnöke

Hazsik Endre, a KSI ügyvezetôje, Rózsa György,

lyos világ- és Európa-bajnokságokon 15 fiatal

dobogón végzett; várhatóan tagja lesz a

világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozó

tetejére állhattak a budapesti Tornacsarnok-

Schmittné Makray Katalin olimpia ezüstérmes

Kanyó Éva egykori férje, Ferdinandy István,

összesen 28 érmet – köztük 13 aranyat,

londoni csapatnak is. Kasza legnagyobb sikere,

mellett jelen volt többek közt Dr. Szabó Tamás

ban, míg a legjobb hazai eredményt – a tavalyi

tornász – az államfô felesége –, védnöke Tarlós

Zugló alpolgármestere, Virág Krisztina önkor-

7 ezüstöt és 8 bronzot – szerzett. Az ORV-ket,

vb váltó-elsôsége mellett a számban Európa

NSI-fôigazgató, a MOB alelnöke, Balogh Gábor,

évhez hasonlóan – a vendéglátó KSI tornászá-

István Budapest fôpolgármestere és Papcsák

mányzati képviselô, Csisztu Zsuzsanna olimpi-

EYOF-ot, universiadét, Európa- és világkupákat

csúcsára is felért, egyéniben megnyerte a

miniszterelnöki tanácsadó, korábbi világklasszis

nak, a vb-4. Hidvégi Vid összetett 2. helye

Ferenc, Zugló polgármestere volt. A díjátadók

kon tornász, mûsorvezetô, Balzsay Károly

is számolva a felsorolás éremszáma túllépi a

világkupa-döntôt; elsôként szerzett sportágá-

öttusázó, Bardóczy Gábor, a NEFMI Sportért

jelentette. A csapatversenyben az oroszok után

és a vendégek között szerepelt többek közt

ökölvívó világbajnok és Kasza Róbert, a KSI

hetvenet.

ban Londonra kvótát Magyarországnak.

Felelôs

mindkét nemben a KSI együttese szerezte az

Szabó Tamás, az NSI fôigazgatója, a MOB alel-

világbajnok öttusázója; pontozóbíró volt az

Mint Hazsik Endre ügyvezetô köszöntôjében

Jelentôs nemzetközi eredmények köthetôk a

fôosztályvezetôje, Schmidt Gábor, a Magyar

ezüstérmet.

György,

fôpolgármesteri

sporttanácsadó,

Államtitkárságának

sportszakmai

nöke, Magyar Zoltán, kétszeres olimpiai bajnok

ukrán olimpiai bajnok Bogdan Makuc és a világ-

elmondta, évrôl évre növekszik a világ- és

klub színeiben versenyzô asztaliteniszezô

Kajak-kenu Szövetség fôtitkára, Rátonyi Gábor,

Kanyó Éva 50 esztendôs lenne. A fiatalon

tornász, a Magyar Torna Szövetség elnöke,

bajnok Okszana Omeljancsik, valamint az orosz

kontinentális versenyeken résztvevô sportolóik

Lakatos

Tóth

Zugló önkormányzatának sporttanácsadója és a

elhunyt tornász a KSI-ben kezdte pályafutását,

Kulcsár Gyôzô vívó, a Nemzet Sportolója,

olimpiai aranyérmes Jelena Zamolodchikova.

száma, ami a jelentôs utánpótlás-bázisnak

Krisztiánhoz, a kajak-kenus Székely Mátéhoz,

Nemzeti Sportközpontok képviseletében Kis

köszönhetô. Hozzátette: a KSI-ben 13-an tagjai

Váczai Enikôhöz, Szabó Beátához, Homoki

György.

az olimpiai kereteknek, ketten már olimpiai

Márkhoz, Kovács Flórához, Horváth Noémihez,

résztvevônek tekinthetôk.

Szabó Borbálához, Vad Ninettához, Sáfrán

http://www.nupi.hu/nupi/hirek/2011/12/elismer

Tamáshoz,

a

cselgáncsozó

A KSI SE eredményei:

Az egyesületben az év sportolója 2011-ben –

Mátyáshoz, Bara Alexandrához, az öttusázó

es__2011_ben_is_eredmenyes_esztendot_zart_

csakúgy, mint tavaly – a cselgáncsozó Joó

Földházi Zsófiához és Anitához valamint

a_ksi

Abigél és az öttusázó Kasza Róbert lett. Joó

Bruckhmann Gergôhöz, a sportlövô Nemes

NUPinfo
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F

ÉRFI ÖSSZETETT: 1. Stolyarov Dmitri (orosz)

1. Oroszország 166,545 pont, 2. KSI SE „A”

Botond (KSI SE) 78,398. Serdülô nôi összetett:

86,997 pont, 2. Hidvégi Vid (KSI SE) 85,898,

(Divéky Luca, Kertész Olívia, Jakab Noémi), 146,

1. Bondareva Maria (orosz) 56,065 pont, 4.

3. Jevgen Judenkov (ukrán) 82,298. Férfi

980, 3. Horvátország (1) 138,831. Ifjúsági férfi

Honti Kitti (KSI SE) 46,232 pont. Különdíjasok:

csapatsorrend: 1. Oroszország 248,326 pont, 2.

összetett: 1. Rostov Aleksei (orosz) 82, 631 pont,

Hidvégi Vid (KSI SE) és edzôje, Laufer Béla a

KSI SE „A” (Hidvégi Vid, Makra László, Kardos

2. Makra László (KSI SE) 79,099. Ifjúsági nôi

zuglói önkormányzattól és a Zuglói Vagyonke-

Botond), 243,395, 3. Ausztrália 226,261. Nôi

összetett: 1. Sidorova Anastasia (orosz) 56,748

zelô Zrt-tôl a vb-4. helyért emléklapot vett át;

összetett: 1. Polyan Alena (orosz), 53,732 pont,

pont, 2. Kertész Olívia (KSI SE) 52,332, 3. Al-Salty

legelegánsabb tornász: Kertész Otília (KSI SE)

4. Lónai Hajnalka (TC Békéscsaba), 50, 698, 5.

Dália (KSI SE) 49,448. Serdülô férfi összetett: 1.

gerendán legmagasabb pontszámot elért

Divéky Luca (KSI SE), 49,865. Nôi csapatsorrend:

Lemeshenko Igor (orosz) 78,698 pont, 2. Kardos

versenyzô a békéscsabai Böczögô Dorina.
Vasvári Ferenc

Ökölvívás: Minden ob-n volt KSI-s érem!

Berki Krisztián mellett a héraklészes Csipes Tamara az év sportolója

– folytatás

REDMÉNYESEN ZÁRTÁK az esztendôt a KSI

stáb: id. Balzsay Károly vezetôedzô, Füzessy

versenyeken sok pluszt tud adni, ha az ember

kenu (1085 pont), 2. Pálvölgyi Miklós, öttusa

Zoltán és Törteli Ferenc edzôk. „Idén igen

eredmények (KSI SE): 52 kg: Dobrádi Zsolt 1.

C

világ- és egyszeres Európa-bajnok kajakosa

ökölvívói. A fiatalok a felnôtt ob-n is érmet

nyilatkozatot adott. „Az ember nem állhat

mellett nem csak egy edzô, hanem egy szülô is

(886), 3. Kiss László, úszás (660).

éremre halmoztak; az országos bajnoksá-

eredményesen szerepeltünk a különbözô

hely, Szabó Kristóf helyezetlen, 60 kg: Szirtes

úgy neki a dolgoknak, hogy csakis rövidtávon

ott áll, mint háttér, akinek a tanácsát

Edzô: 1. Csipes Ferenc, kajak-kenu, Csipes

gokon minden korosztályban dobogón végez-

korosztályos és felnôtt országos bajnokságo-

Zoltán 3. hely (elsôéves ifi, a korosztályos ob-n

gondolkodik. Utánpótlás-korú versenyzôként

bizalommal lehet fogadni.”

Tamara edzôje (1105 pont), 2. Kovács István, a

tek, a legtöbbrôl aranyat is hoztak.

kon: minden alkalommal szereztünk valamely

szintén bronzérmes lett), 64 kg: Vadász András

azért edzettem minden nap, hogy majd egyszer

Az idei felnôtt országos bajnokságot decem-

súlycsoportban érmet; a serdülôk, juniorok,

helyezetlen, 69 kg: Peer Dávid helyezetlen,

felnôttként is ott lehessek a dobogón” –

ber közepén Szombathelyen rendezték. A KSI

felnôttek és nôk a legfényesebbet, az aranyat is

+91 kg: Urbán Ferenc 3. hely.

mondta megkeresésünkre Tamara, majd az

mérlege: 1 arany- és 2 bronzérem. Az edzôi

elhozták” – összegzett Füzessy Zoltán.

E

Felnôtt

ökölvívó

országos

bajnokság,

Magyar ifi sikerek Prágában – a KSI edzôje a válogatott mellett debütált

A

SIPES TAMARA, 2011 kétszeres felnôtt

hiszen tôlem mindig többet fog elvárni. A

Szövetségi kapitány: 1. Storcz Botond, kajak-

Az

54.

Év

sportolója

szavazás

1-3.

helyezettjei:

olimpiával kapcsolatban hozzátette: „egyelôre

tornász

még nem az olimpiát latolgatom, hanem az

héraklészes úszó (1241), 3. Vajda Attila kenus

elôtte való versenyeket, hiszen még ki is kell

(606).

(1849

pont),

2.

Gyurta

mellett Tálas István csapatvezetô, Turu István

hely (sérülés miatt visszaléptetve), 64 kg: Burai

jutni a válogatókon Londonba. Mint minden év,

Nôk: 1. Csipes Tamara héraklészes kajakos

Emlékversenyen a cseh vendéglátók és a

edzô és Tarnóczy István bíró alkotta. A magyar

János (Cegléd) helyezetlen, 69 kg: Danyi

ez is hamar elmegy, úgyhogy nincs idô a

(1549 pont), 2. Kozák Danuta exhéraklészes

magyarok mellett szlovákok, osztrákok

mérleg: 2 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem; a KSI-

Richárd (TMÖ) helyezetlen, 75 kg: Csutak

gondolkodásra.” Azzal kapcsolatban, hogy

kajakos (833), 3. Kovács Sarolta héraklészes

nek Csutak Dániel révén egy 1., Szajkó Bélának

Dániel (KSI SE) 1. hely, 81 kg: Sarkadi Lajos

édesapja edzi gyermekkora óta, megjegyezte:

öttusázó (670).

beosztásában a KSI edzôje, Füzessy Zoltán, aki

köszönhetôen egy 2. helyezés.

(Sopron Gyevát) 3. hely, 91 kg: Tallós Ignác

„mivel ô a nevelôedzôm is, ezért számomra ez

Csapat: 1. FTC nôi kézilabdacsapata (780

(HSH) 1. hely, +95 kg: Szajkó Béla (KSI SE) 2.

a két dolog, hogy apa és edzô, egybeforrt.

pont), 2. Férfi öttusacsapat (717), 3. Nôi

hely.

Velem talán következetesebb, mint másokkal,

kajaknégyes (705).

ifjúsági

korosztály

mellett,

a

hazai

Torma Gyula Emlékverseny, eredmények
(ifjúsági válogatott): 56 kg: Sinkó Zoltán (Gyôri

Prágába utazó magyar vezetôi stábot Füzessy

Gladiátor) 3. hely, 60 kg: Fodor Milán (Vasas) 2.

www.nupi.hu

V.F.

Dániel

Z IFJÚSÁGIAKNAK kiírt prágai, Torma Gyula

szakszövetség által kinevezett új vezetôedzô. A

tornász Berki Krisztián edzôje (1105), 3. Széles
Sándor, Gyurta Dániel úszó edzôje (754).

Férfiak:1. Berki Krisztián exhéraklészes

és lengyelek léptek szorítóba. Ekkor debütált új

az

6. oldal

A

ZUGLÓI KLUB sportolói közül a jelentôs

Vasvári Ferenc

www.nupi.hu

3. oldal

A

Sportiskolák: Tíz éves az Egri Városi Sportiskola

lapításának tízéves jubileumát ünnepelte az

A dicsôséglistát a „Magyarország Legjobb

mûködtetésében

egri városháza dísztermében az Egri Városi

Sportiskolája” 2009-es elsô helyezés és a

városvezetôk, politikusok, a polgármesteri
hivatal szakirodáinak vezetôi, munkatársai is
megtisztelték a születésnapi eseményt.

döntô

szerepet

vállaló

Jégkorong: Divízió II-es vébé-bronzérmes a magyar U20-as válogatott
divízió II-es A-csoportos világbajnokságot

G

Magyarország-Spanyolország 7-1 (3-0, 2-1, 2-0);

a magyar junior férfi jégkorong-válogatott.

Magyarország-Koreai Köztársaság 6-2 (2-1, 2-0,

Eric Thurston együttese a záró napon – a

2-1); Hollandia-Magyarország 4-3 (0-0, 3-0, 1-3);
Ukrajna-Magyarország 7-6 (3-2, 1-3, 3-1).

YÔZELEMMEL fejezte be a donecki U20-as

A

magyar

válogatott

eredményei:

Sportiskola. A 2001-es „születésû” EVSI

2010-es harmadik helyezés teszi teljessé.

évfordulóján az NSI részérôl díjat adott át

A 2001-es megalapításkor dr. Gallovits

Lehmann László Sportiskolai programvezetô

László, majd az elsô ciklusban Ondecs Ferenc

Az eseményen az EVSI kiemelkedô sportolói

koreaiak elleni gyôzelem valamint a hollandok

mellett Lukács Zsuzsanna fôigazgató-helyettes is.

igazgatta az intézményt. A közelmúltban MOB-

elismerésben részesültek. A díjátadók közt az

és az ukránok ellenében elszenvedett veresé-

A világbajnokság végeredménye: 1. Ukrajna

A 11 szakosztállyal mûködô EVSI az egyik

díjjal kitüntetett Kovács Géza 2006-tól vezeti a

NSI-vezetôk, városi elöljárók, sportvezetôk

gek után – kiütötte a spanyolokat; a tornát

(13 pont), 2. Litvánia (11), 3. Magyarország (8),

legeredményesebb egyesületi jellegû sportisko-

sportiskolát, az EVSI 2009-tôl a sportlétesítmé-

mellett szerepelt Virág Lajos olimpikon birkózó

végül bronzéremmel zárta. A csoportból az elsô

4. Spanyolország (6), 5. Hollandia (5), 6. Korea (2).

lája az országos rendszernek. Sportolói az

nyek mûködtetését is átvette, továbbá kiadója

és Hadfi Dániel Európa-bajnok cselgáncsozó is.

helyezett ukránok jutottak fel a divízió I-be.

elmúlt évtizedben, az egyéni sportágakban

az ötesztendôs agriasport.hu-nak. Az igazgató

Az ünnepség végén Kovács Géza igazgató,

diákolimpián és magyar bajnokságokon 141

az eseményen rövid áttekintést adott az elmúlt

Lehmann László mellett Habis László egri

arany-, 222 ezüst- és 235 bronzérmet gyûjtöt-

évtized történéseirôl.

polgármestert, Bardóczy Gábor minisztériumi

Fotó: Nagy Gábor

A sikeres ifjú sportolók, edzôk, támogató

fôosztályvezetôt és Hegedûs Gábort jutalmazta

A

öt harmadik helyezéssel, hatodikként

versenyeztettek

nemzetközi

viadalokon.

szülôk, országos és helyi sportvezetôk, az EVSI

együttmûködéséért.

Fotó: Dóczi László/icing

Úszás: 12 érem a rövidpályás Eb-rôl – a héraklészesek ismét arattak

MAGYAROK négy elsô, három második és

tek; 64 válogatott és 21 kiemelt válogatottat

Icehockey.hu – NUPinfo

zárták a lengyelországi Szczecinben

Evelyn

Héraklész

vegyes, 400 m vegyes, 200 m pillangó bronz:

Csillagprogram támogatottjai, Cseh László

és

Dávid

jelenleg

a

200 m gyors), Gyurta Dániel (arany: 200 m mell),

2008-ig volt annak tagja.

Jakabos Zsuzsanna (ezüst: 100 m vegyes, bronz:

Agriasport.hu – V.F.
rendezett

rövidpályás

úszó

Európa-

Az éremtáblázat: 1. Németország (7 arany,

400 m vegyes), Verrasztó Evelyn (ezüst: 200 m

2 ezüst, 1 bronz), 2. Dánia (5, 7, 2), 3.

vegyes, bronz: 200 m gyors), Verrasztó Dávid

Az éremtermelésben összesen hét magyar

Spanyolország (5, 5, 2), 4. Lengyelország (5, -, 3),

(ezüst: 400 m vegyes), Bernek Péter (bronz: 200

versenyzô vett részt. Köztük Bernek Péter,

5. Oroszország (4, 9, 2), 6. Magyarország (4, 3, 5).

m hát), Takács Krisztián (bronz: 100 m gyors).

Gyurta Dániel, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó

A magyar érmesek: Cseh László (arany: 200 m

bajnokságot.

MTI – NUPinfo

Tanulmányi lehetôség a budapesti Semmelweis Egyetem Gyakorló
Általános Iskola és Gimnáziumban

S

TEINER LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem

decemberi Héraklész-értekezleten.

Karácsonyi Vazul vízilabdázó, Gere András

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium –

Az iskola a TF gyakorlóiskolája, a XII.

korábban Diana Gimnázium – igazgatója a

kerületben, 2 megállóra a Déli pályaudvartól

Több egyesülettel van kapcsolatuk, és

héraklészes fiatalok felé – a sportági vezetôkön

található. Eredményei alapján a Budapesti átlag

sikeresen mûködik a sportági támogatásuk.

keresztül –, lehetôségként kínálta az általa

felett helyezkedik el, de nem elitképzô, ide a

Ennek továbbfejlesztéseként a 2011/2012-es

vezetett oktatási intézményben való tanulást a

különbözô

választók

tanévben bevezették az élsportoló osztályt. Az

bánásmódot

kajakos.

Fotók: Kovács Anikó/MTI

Sikeres volt a hazai rendezésû úszó Central European Countries Junior Meeting

iskola tanárai egységesen elfogadják a sport

K

biztosítanak részükre, mivel a versenysport sem

kiemelt

nemzetközi úszóeseménynek Miskolc adott

tömegképzés, hanem tehetséggondozás. Az

pályafutását. A versenysport nem csak reggeli

iskolában

alakítva

edzéseket jelent, hanem versenyeztetéseket,

A Magyar Úszó Szövetség és a Miskolc Városi

Kiss Nikoletta három egyéni és egy váltó

élsportolói osztályt mûködtetnek, a sportiskolai

melyeknek az összeegyeztetése az iskolával, a

Sportiskola által közösen szervezett versenyrôl

arannyal valamint Grátz Benjámin két egyéni és

rendszerhez kívánnak csatlakozni.

számonkérésekkel,

sokszor

a résztvevô csapatok egyöntetû vezetôi

egy váltó arannyal.

problémát okoz – az iskola ebben próbál

véleménye: rendkívül sikeres és színvonalas volt

partner lenni.

a Közép-európai országok találkozója.

lesz. Bízunk benne, hogy csapatunk ott is

A 20 fôs magyar serdülô válogatott – akik

hasonlóan kiemelkedô teljesítményt nyújt

valamennyien évek óta az NSI Héraklész

majd” – mondta Güttler Károly Héraklész

Bajnokprogram

sportági vezetô.

egyéni

jelentkeznek;

Az

itt

egyéni

intézménybe

életutat

személyes

tanrendet

is

2007-tôl

egyre

több

élsportoló jár. Diákjaik voltak az úszó Verrasztó
testvérek, a kajakos világbajnok Csipes Tamara;
a

Héraklész

sportolók

program

közül

által

jelenleg

támogatott

többek

közt

Bôvebb

szerepét,

segítik

a

felkészüléssel

információk

az

sportolók

iskoláról:

http://www.segyak.com/
NUPinfo

ILENCEDIK alkalommal került megrende-

teljesítményt

zésre a Central European Countries Junior

versenyszámból 21-et megnyert, ezzel a 7

Meeting elnevezésû körverseny. A rangos

otthont december közepén.

versenyzôi

nyújtott:

a

32

olimpiai

résztvevô országból a nemzeti válogatottak
csapatversenyét is Magyarország nyerte.
Legeredményesebb leány és fiúversenyzônk:

–

kiemelkedô

„A 2012. évben a soros rendezô Szlovákia

Fotók: segyak.com

Musz.hu
Fotó: musz.hu
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